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Boskovice a okolí

FESTIVAL BOSKOVICE 2016
P¤ILÁKAL VÍCE NÁV·TùVNÍKÒ

Lenka Dusilová, Tata Bojs, Michal
Prokop a dal‰í umûlci okofienili kulturní
dûní i v Boskovicích. Stalo se tak díky
Festivalu pro Ïidovskou ãtvrÈ Boskovice,
kter˘ se konal ve mûstû na zaãátku ãer-
vence. Letos jiÏ po ãtyfiiadvacáté.

Letos organizátofii uvedli pfies ‰edesát
kapel, promítlo se více neÏ sedmdesát fil-
mÛ, vystoupila desítka divadelních soubo-

rÛ a k vidûní bylo osm v˘stav. Program si
uÏilo o nûkolik set náv‰tûvníkÛ více neÏ
loni. „Z vy‰‰ího zájmu máme samozfiejmû
radost. Snad je to dobrou pfiedzvûstí pro
pfií‰tí rok, kdy Boskovice oslaví ãtvrt sto-
letí,” uvedl pfiedseda pofiádajícího spolku
Unijazz âestmír HuÀát.

Text: peha
Zdroj: TZ Boskovice - 11. 7. 2016

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

V˘robní provozní dispeãer(-ka), referent(-ka) GIS

Charakter práce: 
• Kontrola a fiízení objektÛ vodohospodáfiského dispeãinku
• Aktualizace GIS
• Jednání se zákazníky
• NepfietrÏit˘ provoz, 12-ti hodinové smûny (7-19, 19-7 hod.)

PoÏadované znalosti:
• Dobrá znalost práce na PC v prostfiedí MS Windows, znalost MS Office 

(MS Excel, MW Word), znalost Microstation v˘hodou.

PoÏadované dovednosti:
• Nekonfliktnost, samostatnost, spolehlivost a ãasová flexibilita.

Vzdûlání a praxe:
• stfiedo‰kolské nejlépe technického smûru, orientace v elektro slaboproud 

v˘hodou
• fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B

Nabízíme:
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovodÛ a kanalizací
• zázemí stabilní a tradiãní firmy

Pfiedpokládan˘ termín nástupu: od 1. 9. 2016 nebo dle dohody.
Místo v˘konu práce: Boskovice

Îádosti s profesním Ïivotopisem za‰lete na adresu: VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEâNOST, a.s., Mgr. Jan KaluÏa, 17. listopadu 14, 680 19
Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 17. 8. 2016
Pfiípadné bliÏ‰í informace:
tel.: 516 427 249 – Ctibor Petr, vedoucí útvaru dispeãinku

Dûkujeme Vám za projeven˘ zájem pracovat pro VAS, divizi Boskovice.

Petra Havlíãková

Petr zewlakk Vrabec


